
207 

 

Universitas Kristen Maranatha 

BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan 

Kesimpulan yang penulis peroleh dari hasil analisis,  pembuatan, dan 

pengujian sistem ini adalah: 

1. Sistem Informasi untuk Sekolah Bina Iman Anak Pandu dapat membantu 

pengolahan dan penyimpanan data kehadiran sekolah minggu karena sudah 

terkomputerisasi. Guru pun tidak perlu membawa buku kehadiran siswa 

kembali. 

2. Sistem ini dapat mengelola pendapatan dan pengeluaran, selain itu bukti 

pembayaran juga tidak akan hilang olah bendahara, karena sudah tersimpan di 

penyimpanan website.  

3. Sistem ini dapat mengelola data inventaris, sehingga dapat meminimalisir 

terjadinya kehilangan inventaris pada suatu kelas. Sebelumnya, inventaris pada 

setiap kelasnya tidak dicatat, hal tersebut menyebabkan sering hilangnya 

inventaris, karena guru tidak menghitung jumlah inventaris yang dikembalikan 

oleh murid sekoalah minggu. 

4. Sistem ini dapat melakukan pengelolaan kegiatan sekolah minggu, baik 

kegiatan mingguan sekolah minggu, maupun kegiatan dari luar sekolah minggu. 

Sehingga, pencatatan kehadiran murid pada acara luar sekolah minggu lebih 

mudah. Selain itu, guru juga dapat melihat acara mingguan sekolah minggu juga 

dengan lebih mudah, karena sebelumnya acara mingguan hanya disebarkan 

melalui chat saja. 

5. Sistem ini dapat membuat laporan dalam bentuk pdf, diantaranya adalah laporan 

keuangan, laporan inventaris, laporan hadiah, laporan acara sekolah minggu, 

dan laporan murid terbaik. Adanya laporan ini sangat membantu sekretaris dan 

bendahara, karena laporan sudah secara otomatis dibuat oleh sistem, sehingga 

sekretaris dan bendaraha tidak perlu membuat laporan secara manual. 

6. Sistem ini memiliki fitur untuk menentukan murid terbaik. Penentuan murid 

terbaik ini dilakukan dengan metode SAW, dengan 4 kriteria, yaitu usia, 
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kehadiran, poin, dan jumlah keterlambatan. Metode ini membantuk guru-guru 

sekolah minggu untuk menentukan murid terbaik secara objektif. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan, saran dari penulis untuk 

pengembangan aplikasi di masa yang akan datang yaitu: 

1. Import data dari file yang sudah ada. 

2. Sistem ini diharapkan dapat menerima pembayaran untuk acara di luar 

sekolah minggu melalui bank secara otomatis sehingga dapat 

mempermudah dan mempercepat pembayaran.  

3. Sistem ini diharapkan dapat terhubung ke media sosial, sehingga ketika 

menambahkan acara sekolah minggu, dapat langsung post juga ke media 

sosial.


